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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

  പതബനനടനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

      (കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബനകേ) 

2020   നഫെബ്രുവരബ   05,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബനല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനനപ്പെട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണനന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്  കയനാഗലാം

കചരന.

(9.00 മുതല് 10.00 വനര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)  

I അടബയന്തരപ്രകമയലാം
ട്രഷറബ നബയന്ത്രണലാം

മബ  .    സസ്പീകര:  കേരശനമനായ  ട്രഷറബ  നബയന്ത്രണലാംമൂലലാം  തബതല

പഞനായത്തുകേളുനടയലാം  നഗരസഭകേളുനടയലാം  പദതബ  വബഹബതലാംകപനാലലാം

നചലവനാകനാന  കേഴബയനാത്ത  സബതബവബകശഷലാംമൂലലാം  തകദ്ദേശഭരണ

സനാപനങ്ങളുനട  നനദനലാംദബന  പ്രവരത്തനങ്ങള്  സലാംഭബകനാനബടയനായ

ഗുരുതരമനായ  സനാഹചരദലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബരത്തബവചക്ക്  ചരച
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നചയ്യണനമനനാവശദനപ്പെടക്ക്  സരവ്വശസ്പീ   നകേ.  സബ.  കജനാസഫെക്ക്,  എലാം.  ഉമ്മേര,

കമനാനസക്ക്  കജനാസഫെക്ക്,  അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്  എനസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള്  50  പ്രകേനാരലാം

കനനാടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. 

ധനകേനാരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമന്ത്രബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക്ക്  നഎസകേക്ക്):

തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങളുനട  പദതബനചലവക്ക്  കുറവനാനണനക്ക്  പറയനതക്ക്

വസ്തുതനാവബരുദമനാണക്ക്.  നപന്റെബലാംഗക്ക്  ബബല്ലുള്നപ്പെനട  പദതബനചലവക്ക്  52

ശതമനാനമനാണക്ക്. 836 കകേനാടബ രൂപയനട നപന്റെബലാംഗക്ക് ബബല്ലുകേള് നകേനാടുത്തുതസ്പീരകനാന

നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  5  ലക്ഷലാം  രൂപയക്ക്  മുകേളബല്  വരുന  ബബല്ലുകേള്

ഡബസസ്ക്കൗണക്ക്  നചയ്യുനതബനക്ക്  സലാംവബധനാനനമനാരുക്കുകേയലാം  5  ലക്ഷലാം  രൂപയക്ക്

തനാനഴയള്ളതക്ക്  ട്രഷറബയബല്നബനലാം കനരബടക്ക്  തുകേയനായബ  നല്കുനതബനക്ക്  ഉത്തരവക്ക്

പുറനപ്പെടുവബക്കുകേയലാം  നചയബട്ടുണക്ക്.  10  കകേനാടബ  രൂപയക്ക്  മുകേളബലള്ള  ബബല്ലുകേള്

നകേനാടുത്തുതസ്പീരകനാനുള്ള  സലാംവബധനാനലാം  ഒരുക്കുനതനാണക്ക്.   സലാംസനാന

ഖജനനാവബനല   സനാമ്പത്തബകേനഞെരുകലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങളബനല

പ്രവരത്തനങ്ങനള   ബനാധബകനാതബരബകനാന  സരകനാര  പരമനാവധബ

ശദബക്കുനണക്ക്.  

ശസ്പീ  .   നകേ  .   സബ  .   കജനാസഫെക്ക്: സലാംസനാനനത്ത  തകദ്ദേശഭരണ സനാപനങ്ങളുനട
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പ്രവരത്തനലാം  പൂരണ്ണമനായലാം  സലാംഭനനാവസയബലനാണക്ക്.  യനാഥനാരതദങ്ങള്

മറച്ചുവച്ചുനകേനാണ്ടുള്ള   മന്ത്രബയനട  മറപടബ  സഭനയ  നതറബദരബപ്പെബക്കുനതനാണക്ക്.

ഇനനത്ത  കേണകനുസരബചക്ക്   ആയബരത്തബല്  ചബലസനാനലാം  കകേനാടബ

രൂപയനട  ബബല്ലുകേള്  ട്രഷറബയബല്  നകേടബകബടക്കുകേയനാണക്ക്.

തകദ്ദേശഭരണ സനാപനങ്ങള്കക്ക്  അനുവദബച 7500 കകേനാടബ രൂപയബല് കേഴബഞ

വരഷലാം കേക്യൂവബല് നബന ബബല്ലുകേളുലാം സബല് ഓവര വരകബനന്റെ ബബല്ലുകേളുമുള്നപ്പെനട

3043 കകേനാടബ രൂപ മനാതമനാണക്ക് ഇതുവനര നചലവഴബകനാന കേഴബഞതക്ക്. ബബല്ലുകേള്

മനാറബനല്കേനാത്തതബനനാല് വരക്കുകേള് ഏനറടുകനാന കേരനാറകേനാര തയ്യനാറനാകുനബല.

ബഡ്ജറക്ക് അവതരണത്തബനുമുനപക്ക് നപന്റെബലാംഗക്ക് ബബല്ലുകേള്  മനാറബനല്കേനാന  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം.  അനുവദബച  പണലാംകപനാലലാം  നല്കേനാത്ത  സനാഹചരദത്തബല്

തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങളുനട  പ്രവരത്തനലാം  സലാംഭബകനാനബടയനാകുന

സബതബവബകശഷലാം സഭനാനടപടബകേള് നബരത്തബവചക്ക് ചരച നചയ്യണലാം.

ധനകേനാരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമന്ത്രബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക്ക്  നഎസകേക്ക്):

തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങളുനട  ബബല്ലുകേള്  നകേനാടുത്തുതസ്പീരക്കുനതബനക്ക്

ഉത്തരവബറകബയബട്ടുണക്ക്.   1500  കകേനാടബ  രൂപ  കറനാഡക്ക്  നബരമ്മേനാണത്തബനനായബ

തകദ്ദേശഭരണ സനാപനങ്ങള്കക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. കേഴബഞ വരഷകത്തതുകപനാലള്ള
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പദതബ  നചലവക്ക്  ഇസ്ക്കൗ  വരഷവമുണനാകുലാം.  ഇസ്ക്കൗ  വബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള്

നബരത്തബവചക്ക് ചരച നചകയ്യണതബല. 

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)

(സരകനാര  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചക്ക്  സരവ്വശസ്പീ  രകമശക്ക്  നചനബത്തല,

പബ.  നജ.  കജനാസഫെക്ക്,  അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്,  ഒ.  രനാജകഗനാപനാല്,  കഡനാ.  എലാം.  നകേ.

മുനസ്പീര  എനസ്പീ  പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ  കനതനാകള്  പ്രസനാവന  നടത്തബയകശഷലാം

അവരവരുനട പനാരടബ അലാംഗങ്ങകളനാനടനാപ്പെലാം സഭയബല് നബനക്ക് പുറത്തുകപനാകുകേയലാം

അല്പസമയത്തബനുകശഷലാം തബരബച്ചുവരബകേയലാം നചയ.)

II ശദക്ഷണബകല്

(1) എകകനാ നസനസബറസ്പീവക്ക് ഏരബയ

ശസ്പീ  .    സബ  .    നകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന:  സലാംസനാനനത്ത വനദജസ്പീവബ സകങ്കേതങ്ങളുനട

ഒരു കേബകലനാമസ്പീറര ചുറളവബലള്ള സലലാം എകകനാ നസനസബറസ്പീവക്ക്  ഏരബയയനാകബ

മനാറ്റുനനവന  പ്രചരണലാം  കേരഷകേരബല്  ആശങ്കേ  സൃഷബചബരബക്കുന

സനാഹചരദത്തബല്  സരകനാരബനന്റെ  നയലാം  വദക്തമനാക്കുനകതനാനടനാപ്പെലാം  എകകനാ

നസനസബറസ്പീവക്ക്  ഏരബയയനായബ  പ്രഖദനാപബകനപ്പെടുന  പ്രകദശങ്ങളബനല

ജനപ്രതബനബധബകേളുനട കയനാഗലാം വബളബചക്ക് ജനങ്ങളുനട ആശങ്കേയകേറ്റുനതബനക്ക് നടപടബ
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സസസ്പീകേരബകണലാം.  

ശസ്പീ  .    സണ്ണബ  കജനാസഫെക്ക്:  കകേരളത്തബല്  വനവബസ്തൃതബയലാം  ജനസനാന്ദ്രതയലാം

കൂടുതലള്ള   സനാഹചരദത്തബല്  എകകനാ  നസനസബറസ്പീവക്ക്  ഏരബയയനട  പരബധബ

വനനാതബരത്തബയനായബ  നബശ്ചയബച്ചുനകേനാണക്ക്  കേരഷകേരുനട  ആശങ്കേ

ദൂരസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശനാലകേളുലാം വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    നകേ  .    രനാജ  ):

സലാംരക്ഷബത  കമഖലകയനാടക്ക്   കചരനകേബടക്കുന  മനുഷദവനാസ

കകേന്ദ്രങ്ങളുള്നപ്പെനടയള്ള പ്രകദശങ്ങള്കക്ക് ചുറ്റുലാം പൂജദലാം മുതല് ഒരു കേബകലനാമസ്പീറര

ചുറളവബലള്ള  പ്രകദശമനാണക്ക്  എകകനാ  നസനസബറസ്പീവക്ക്  കസനാണ്  ആയബ

പ്രഖദനാപബക്കുനതബനക്ക്  തതസത്തബല്  നബശ്ചയബചബട്ടുള്ളതക്ക്.  23  സലാംരക്ഷബത

പ്രകദശങ്ങള്ക്കുചുറ്റുലാം  എകകനാ നസനസബറസ്പീവക്ക്  കസനാണ് പ്രഖദനാപബക്കുനതബനുള്ള

കേരടക്ക് വബജനാപന നബരകദ്ദേശങ്ങള് കകേന്ദ്ര വനലാം പരബസബതബ മന്ത്രനാലയത്തബനന്റെ

അലാംഗസ്പീകേനാരത്തബനനായബ  സമരപ്പെബചബട്ടുണക്ക്.  എകകനാ  നസനസബറസ്പീവക്ക്  കസനാണ്

പ്രഖദനാപബക്കുനതുമൂലലാം പ്രസസ്തുത കമഖലകേളബനല ജനങ്ങളുനട ഉപജസ്പീവനമനാരഗ്ഗനത്ത

കദനാഷകേരമനായബ  ബനാധബക്കുന   സനാഹചരദമുണനാകേബല.  പ്രകൃതബ  ദുരന്തങ്ങളുനട

പശ്ചനാത്തലത്തബല്  സലാംരക്ഷബത  കമഖലകയനാടക്ക്  കചരനകേബടക്കുന
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വനപ്രകദശകത്തയലാം  സരകനാര  ഭൂമബനയയലാം  നസനസബറസ്പീവക്ക്  ഏരബയയനായബ

പ്രഖദനാപബകകണതുണക്ക്.  നസനസബറസ്പീവക്ക്  ഏരബയയനായബ  പ്രഖദനാപബകനപ്പെടുന

കമഖലയബനല  ജനപ്രതബനബധബകേളുനട  കയനാഗലാം  വബളബചക്ക്  ജനങ്ങളുനട

ആശങ്കേയകേറ്റുനതബനക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.  എകകനാ  നസനസബറസ്പീവക്ക്

ഏരബയയനട  പരബധബ  വനനാതബരത്തബയനായബ  നബശ്ചയബകണനമന  സരകനാര

നബരകദ്ദേശലാം  പുന:പരബകശനാധബകണനമനക്ക്  കകേന്ദ്രസരകനാര

ആവശദനപ്പെടബരബക്കുകേയനാണക്ക്. 

(2) കഡനാക്ടരമനാരുനട ഒഴബവകേള്

ശസ്പീമതബ  ഷനാനബകമനാള്  ഉസനാന:  ആലപ്പുഴ  നമഡബകല്  കകേനാകളജബല്

കഡനാക്ടരമനാരുനട  ഒഴബവകേള്  നബകേത്തുനതബനുലാം  ലനാബുകേളുനട  പ്രവരത്തനലാം

ശക്തബനപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  അരൂക്കുറബ,  തുറവൂര  ആശുപതബകേളുനട  പ്രവരത്തനലാം

നമചനപ്പെടുത്തുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വനബത-ശബശുവബകേസനവലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ

(ശസ്പീമതബ  നകേ  .    നകേ  .    നനശലജ  ടസ്പീചര  ):  കേഴബഞ  മൂനക്ക്  വരഷത്തബനുള്ളബല്

ആലപ്പുഴ  നമഡബകല്  കകേനാകളജബനന്റെ  അടബസനാന  സസ്ക്കൗകേരദ  വബകേസനത്തബനുലാം

കഡനാക്ടരമനാരുനട  ഒഴബവകേള്  നബകേത്തുനതബനുലാം  സൂപ്പെരനസഷദനാലബറബ
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കകേനാഴ്സുകേള്ക്കുള്ള അലാംഗസ്പീകേനാരലാം കനടബനയടുക്കുനതബനുലാം കേനാനസര കരനാഗ വബഭനാഗലാം

ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം  ബ്ലഡക്ക്  ബനാങ്കേബനന്റെ  പ്രവരത്തനലാം  ശക്തബനപ്പെടുത്തുനതബനുലാം

ഒ.പബ.  വബഭനാഗലാം  നവസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  കട്രനാമനാനകേയര  ശക്തബനപ്പെടുത്തുനതബനുലാം

നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  അരൂക്കുറബ,  തുറവൂര  ആശുപതബകേളുനട

പ്രവരത്തനങ്ങളബല്  ശക്തമനായ  ഇടനപടല്  നടത്തുനണക്ക്.  ജബലനാ

ആശുപതബകേളബല്  കേനാരഡബകയനാളജബ,  നനകഫനാളജബ,  നക്യൂകറനാളജബ  വബഭനാഗങ്ങള്

ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം  തനാലൂകനാശുപതബകേള്  നവസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബച്ചുവരുന.  

III സബ്മബഷന 

(1) കൃഷബനനാശലാം

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  നചനബത്തല):  നചറതന,  കേരുവനാറ,

കുമനാരപുരലാം  പഞനായത്തുകേളബനല  പനാടകശഖരങ്ങളബല്  ഉപ്പുനവള്ളലാം  കേയറനതക്ക്

തടയനതബനുലാം  കൃഷബനനാശലാം  സലാംഭവബചവരകക്ക്  നഷപരബഹനാരലാം  നല്കുനതബനുലാം

ഉത്തരവനാദബകേളനായ  ഉകദദനാഗസരുനട  കപരബല്  നടപടബ   സസസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം

തയ്യനാറനാകേണലാം. 

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    നകേ  .    കൃഷ്ണനകുടബ):  കേരുവനാറ,  നചറതന
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പഞനായത്തുകേളബനല  പനാടകശഖരങ്ങളബല്  ഉപ്പുനവള്ളലാം  കേയറബ

കൃഷബനനാശമുണനാകുനതക്ക് തടയനതബനക്ക് നചമ്പുകതനാടക്ക്-കേകലലബപ്പെടബ ഓരുമുട്ടുകേളുനട

നബരമ്മേനാണലാം  പൂരത്തസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതുലാം  ബനാകബ  പ്രവൃത്തബകേള്  അടബയന്തരമനായബ

പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുനതുമനാണക്ക്.  കമജര  ഇറബകഗഷന  വകുപ്പെബനന്റെ  കേസ്പീഴബലള്ള

നചനബത്തല,  തൃനപ്പെരുന്തുറ  പഞനായത്തുകേളബനല  കേനാവലാംപനാടക്ക്  ബണ്ടുലാം

കേനാരത്തബകേപ്പെള്ളബ  പഞനായത്തബനല  പുളബകസ്പീഴബലനാറബനക്ക്  കുറനകേയള്ള  ബണ്ടുലാം

പൂരത്തസ്പീകേരബചബട്ടുനണങ്കേബലലാം  ഉപ്പുനവള്ള  ഭസ്പീഷണബ  പൂരണ്ണമനായലാം

ഒഴബവനാക്കുനതബനനായബ  ഉപ്പുനവള്ളലാം  പമ്പക്ക്  നചയക്ക്  നസ്പീകബ  ശുദജലനമത്തബചക്ക്

കൃഷബനനാശലാം  ഒഴബവനാക്കുനതബനനാവശദമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകനാനുലാം

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്,  ബന്ധനപ്പെട എലാം.എല്.എ.-മനാര,  പഞനായത്തക്ക് പ്രസബഡന്റെക്ക്,

കൃഷബ/ജലവബഭവ  വകുപ്പുകേളബനല  ഉകദദനാഗസര  എനബവരുള്നപ്പെടുന  ഒരു

കമനാണബററബലാംഗക്ക് കേമ്മേബറബ രൂപസ്പീകേരബകനാനുലാം നബരകദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  

(2) ശറഫുദ്ദേസ്പീനുലാം നവനാസബനുലാം കനനരയണനായ ആക്രമണലാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    നകേ  .    അബ്ദു  റബക്ക്:  പരപ്പെനങ്ങനാടബയബല്  ശറഫുദ്ദേസ്പീന,  നവനാസക്ക്

എനബവരകക്ക് കനനരയണനായ ആക്രമണത്തബനക്ക് ഉത്തരവനാദബകേളനായവരനകതബനര

നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.
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മുഖദമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  02-02-2020-നക്ക്  രനാതബ

പരപ്പെനങ്ങനാടബ  വള്ളബക്കുനക്ക്  നറയബല്കവ  കസ്റ്റേഷനടുത്തക്ക്  നതങ്ങബല്  നകേടബയബട

നബലയബല്  കേനാണനപ്പെട  ശറഫുദ്ദേസ്പീന,  നവനാസക്ക്  എനബവനര  ചബകേബത്സയനായബ

കപനാലസ്പീസക്ക്  തബരൂരങ്ങനാടബ  തനാലൂകനാശുപതബയബനലത്തബനചങ്കേബലലാം  വബദഗ

ചബകേബത്സയനായബ  കകേനാഴബകകനാടക്ക്  നമഡബകല്  കകേനാകളജബകലയക്ക്  റഫെര

നചയ്യുകേയനാണുണനായതക്ക്.  പരബകകറ  ശറഫുദ്ദേസ്പീനന്റെ  നമനാഴബ  കരഖനപ്പെടുത്തുകേയലാം

ബബകജഷക്ക്,  ശദനാലാം,  പ്രസനാദക്ക്,  സനൂപക്ക്  എനബവനരയലാം  കേണനാലറബയനാവന

പതബനനനാകനനാളലാം  കപനരയലാം  പ്രതബകേളനാകബ  പരപ്പെനങ്ങനാടബ  കപനാലസ്പീസക്ക്  കകേസക്ക്

രജബസ്റ്റേര  നചയക്ക്  അകനസഷണലാം  നടത്തബവരുനതുലാം  പ്രതബകേളബല്  ബബജബലനാല്,

സബസ്പീഷക്ക്,  കവണുകഗനാപനാല് എനബവനര  അറസ്റ്റേക്ക്  നചയബട്ടുള്ളതുമനാണക്ക്.  പ്രകതദകേ

ഉകദ്ദേശദകത്തനാനടയനാകണനാ  മരദ്ദേബചനതന  കേനാരദലാം  അകനസഷബചക്ക്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.

(3)  ഹനാനവസ്പീവബനല സനാമ്പത്തബകേ പ്രതബസന്ധബ

ശസ്പീ  .    നജയബലാംസക്ക്  മനാതത:  ഹനാനവസ്പീവബനല  സനാമ്പത്തബകേ  പ്രതബസന്ധബ

പരബഹരബകനാന നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

വദവസനായവലാം  കസനാരട്സലാം  യവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ
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(ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന  ):   നപനാതുകമഖലനാ  സനാപനമനായ  ഹനാനവസ്പീവബല്

രണനായബരകത്തനാളലാം  നനയ്ത്തുകേനാര  പണബനയടുക്കുനണക്ക്.  പ്രസ്തുത  കമഖലയബനല

പ്രതബസന്ധബ  പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്  സമകയനാചബതമനായ  ഇടനപടലകേള്

നടത്തുകേയലാം സസ്ക്കൗജനദ കകേത്തറബ സ്കൂള് യൂണബകഫെനാലാം,  യവ വസ്പീവക്ക്,  വസ്പീടബല് ഒരു

തറബ,  കകേത്തറബ  സസയലാംനതനാഴബല്,  കകേത്തറബ  സരക്ഷ  എനസ്പീ  പദതബകേള്

നടപ്പെബലനാകബവരബകേയലാം നചയ്യുന.   സസ്ക്കൗജനദ കകേത്തറബ സ്കൂള് യൂണബകഫെനാമബനന്റെ

കുടബശബകേ  നകേനാടുത്തുതസ്പീരക്കുനതബനുലാം  പദതബ  തുടരനക്ക്

നടത്തബനകനാണ്ടുകപനാകുനതബനുലാം  നബനാരഡക്ക് വഴബ  ഫെണക്ക് സമനാഹരബക്കുനതബനക്ക്

മുഖദമന്ത്രബയനട  അദദക്ഷതയബല്  കചരന  കയനാഗത്തബല്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുള്ളതുലാം

കകേത്തറബകക്ക് മനാരകറക്ക് സൃഷബകനാനുള്ള നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയമനാണക്ക്.  

(4) ഫുട്കബനാള് തനാരത്തബനന്റെ ഭനാരദയക്ക് കജനാലബ 

ശസ്പീ  .    ഷനാഫെബ  പറമ്പബല്:  കേളബകബനട  മരണനപ്പെട  ഫുട്കബനാള്  തനാരലാം

ആര.  ധനരനാജബനന്റെ  ഭനാരദയക്ക്  കജനാലബ  നല്കേനാനനാവശദമനായ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം. 

വദവസനായവലാം  കസനാരട്സലാം  യവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ

(ശസ്പീ  .   ഇ  .   പബ  .   ജയരനാജന): മബകേച കേനായബകേതനാരങ്ങള്കക്ക് സരകനാര സരവ്വസ്പീസബല്
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നബയമനലാം  നല്കുന  പദതബപ്രകേനാരലാം  നസലക്ടക്ക്  ലബസ്റ്റേബലള്നപ്പെട  16-ാ

റനാങ്കുകേനാരനനായ  ആര.  ധനരനാജക്ക്  ഫുട്കബനാള്  മത്സരത്തബനബനട  കമതനാനത്തക്ക്

കുഴഞ്ഞുവസ്പീണക്ക് മരണനപ്പെടുകേയനാണുണനായതക്ക്. ആ കുടുലാംബത്തബനന്റെ  സലാംരക്ഷണവലാം

ഭനാരദയക്ക്  സരകനാരകജനാലബ  നല്കുന  കേനാരദവലാം  പരബകശനാധബക്കുനതനാണക്ക്.

സകന്തനാഷക്ക് കട്രനാഫെബ ഫുട്കബനാള് കേളബകനാരക്കുകവണബ തയ്യനാറനാകബയബട്ടുള്ള ലബസ്റ്റേക്ക്

സൂപ്പെരനക്യൂമററബ തസബകേയബകലയനായതബനനാല് നബയമനലാം നല്കേനാന നബയമപരമനായ

തടസ്സങ്ങളുള്ള  സനാഹചരദത്തബല്  ധനരനാജബനന്റെ  ഭനാരദയനട  അകപക്ഷ

പരബകശനാധബചക്ക്  സരകനാര/അരദസരകനാര  സനാപനത്തബല്  കജനാലബ  നല്കുന

കേനാരദലാം പരബഗണബക്കുനതനാണക്ക്.  

(5) ഭൂമബ തരലാംമനാറത്തബനുള്ള അകപക്ഷകേള് 

ശസ്പീ  .    വബ  .    നകേ  .    സബ  .    മമ്മേതക്ക് കകേനായ: 2018-നല നനല്വയല് തണ്ണസ്പീരത്തട

കഭദഗതബ  നബയമ  പ്രകേനാരലാം  2008-നുമുമ്പക്ക്  നബകേത്തനപ്പെട  കൃഷബ  ആവശദത്തബനക്ക്

ഉപകയനാഗബകനാന കേഴബയനാത്ത ഭൂമബയനട തരലാംമനാറത്തബനുള്ള അകപക്ഷകേളബകന്മേല്

തസ്പീരപ്പെക്ക് കേല്പ്പെബകനാന സതസര നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.  

റവനക്യൂവലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):

2008-നുമുനപക്ക്  നബകേന  കേബടക്കുനതുലാം  ഡനാറനാബനാങ്കേബല്  ഉള്നപ്പെടനാത്തതുമനായ
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ഭൂമബയബല്  വസ്പീടക്ക് വയ്ക്കുനതബകനനാ വനാണബജദനാവശദങ്ങള്കകനാ മറനാവശദങ്ങള്കകനാ

ഉപകയനാഗബകനാനുതകുന  തരത്തബല്  സസഭനാവവദതബയനാനലാം  വരുത്തുതബനനായബ

നബരണ്ണയബകനപ്പെട  ഫെസ്പീസക്ക്  സഹബതലാം  ബന്ധനപ്പെട  റവനക്യൂ  ഡബവബഷണല്

ഓഫെസ്പീസരകക്ക്  അകപക്ഷ  സമരപ്പെബകകണതനാനണനലാം  ടബ  അകപക്ഷകേളബകന്മേല്

റവനക്യൂ  ഡബവബഷണല്  ഓഫെസ്പീസര/വബകലജക്ക്  ഓഫെസ്പീസറനട  റബകപ്പെനാരടക്ക്

പരബഗണബചകശഷലാം  സമസ്പീപത്തക്ക്  നനല്വയലകേളുനണങ്കേബല്   ആയതബകലയ്ക്കുള്ള

സഗമമനായ  നസ്പീനരനാഴുകബനന  തടസ്സനപ്പെടുത്തുനബനലനക്ക്  ഉറപ്പുവരുത്തബനകനാണക്ക്

യക്തമനായ ഉത്തരവകേള് പുറനപ്പെടുവബകണനമനലാം വദവസ നചയബട്ടുണക്ക്.  റവനക്യൂ

വകുപ്പുമന്ത്രബയനട  കനതൃതസത്തബല്  നടന  ജബലനാ  കേളക്ടരമനാരുകടയലാം  റവനക്യൂ

ഡബവബഷണല്  ഓഫെസ്പീസരമനാരുകടയലാം  കയനാഗത്തബല്   ഭൂമബ  തരലാംമനാറ്റുനതബനനായബ

സമരപ്പെബക്കുന  അകപക്ഷകേളബകന്മേല്  സമയബന്ധബതമനായബ

തസ്പീരപ്പുകേല്പ്പെബകണനമനലാം ഭൂമബയനട നദനായവബല സലാംബന്ധബച തടസ്സവനാദങ്ങള്

ഉനയബചക്ക്  തുടരനടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബകനാതബരബക്കുകയനാ  നബരസബക്കുകേകയനാ

നചയ്യനാന  പനാടബലനാത്തതനാനണനലാം  അകപക്ഷകേള്  സമയബന്ധബതമനായബ

തസ്പീരപ്പുകേല്പ്പെബകനാതബരബക്കുനതക്ക്  ഗുരുതരമനായ  കൃതദവബകലനാപമനായബ

കേണകനാക്കുനമനലാം   നബരകദ്ദേശലാം  നല്കേബയതബനന്റെ  അടബസനാനത്തബല്
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സലാംസനാനനത്തനാടനാനകേ  വബജനാപനലാം  നചയ്യനപ്പെടനാത്ത  ഭൂമബയനട

സസഭനാവവദതബയനാനലാം  വരുത്തുനതബനുള്ള  അകപക്ഷകേളബല്  തസരബതഗതബയബലള്ള

നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബച്ചുവരുനണക്ക്.

(6) ഡയനാലബസബസക്ക് യൂണബറക്ക്

ശസ്പീ  .    നകേ  .    ഡബ  .    പ്രകസനന  : ആലത്തൂര  തനാലൂകനാശുപതബയബല്

ഡയനാലബസബസക്ക് യൂണബറക്ക് പ്രവരത്തനക്ഷമമനാക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വനബത-ശബശുവബകേസനവലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ

(ശസ്പീമതബ നകേ  .   നകേ  .   കശലജ ടസ്പീചര  ):  ആലത്തൂര തനാലൂകനാശുപതബയബല് അഞക്ക്

ഡയനാലബസബസക്ക്  നമഷസ്പീനുകേള്  അടങ്ങുന  യൂണബറക്ക്  സജസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക്

ഭരണനാനുമതബ  നല്കുകേയലാം  2019  ജൂണബല്  നബരമ്മേനാണ  പ്രവൃത്തബ

പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  ജലദസ്ക്കൗരലഭദലാം  പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്  കുഴല്കബണര

നബരമ്മേബക്കുകേയലാം കവദതതസ്പീകേരണലാം പൂരത്തബയനാക്കുകേയലാം നചയബട്ടുണക്ക്.  ഭനാവബയബല്

കൂടുതല് ഡയനാലബസബസക്ക് നമഷസ്പീനുകേള് സനാപബക്കുനതബനനായബ ആര.ഒ.  പനാന്റെബല്

മനാറലാം  വരുത്തനാന  നബരകദ്ദേശബക്കുകേയലാം  ജനകററര  ഒഴബനകേയളള

യകന്ത്രനാപകേരണങ്ങള്   സനാപബക്കുകേയലാം  നചയബട്ടുണക്ക്.   കഡനാക്ടരമനാര

ഉള്നപ്പെനടയളള  ജസ്പീവനകനാനര  നബയമബചക്ക്  പരബശസ്പീലനലാം  നല്കുനതബനുലാം
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അടബസനാനസസ്ക്കൗകേരദ  വബകേസനലാം  നടപ്പെനാക്കുന  മുറയക്ക്  ഡയനാലബസബസക്ക്  യൂണബറക്ക്

പ്രവരത്തനകയനാഗദമനാക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.  

(7) മുത്തൂറക്ക് ഫെബനനാനസബനല  സമരലാം

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സസരനാജക്ക്:  മുത്തൂറക്ക്  ഫെബനനാനസബനല  നതനാഴബലനാളബസമരലാം

ഒത്തുതസ്പീരപ്പെനാക്കുനതബനുലാം അനദനായമനായ കൂടപ്പെബരബച്ചുവബടല് പരബകശനാധബചക്ക് പ്രശലാം

പരബഹരബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

നതനാഴബലലാം  എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    റബ  .    പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന):  മുത്തൂറക്ക്

ഫെബനനാനസബനല സമരലാം ഒത്തുതസ്പീരപ്പെനാക്കുനതബനക്ക് കഹകകനാടതബ നബരസ്പീക്ഷകേനന്റെ

സനാനബധദത്തബലണനാകബയ   കേരനാര  ലലാംഘബചക്ക്  ജസ്പീവനകനാനര  പബരബച്ചുവബടനാനുലാം

ബനാഞ്ചുകേള്  അടച്ചുപൂടനാനുമുളള  മനാകനജ് നമന്റെക്ക്  നസ്പീകത്തബനനതബനര  കലബര

കേമ്മേസ്പീഷണറനട  കേനാരദനാലയത്തബല്  നബരവധബ  കയനാഗങ്ങള്  കൂടബയബട്ടുലാം   പ്രശലാം

ഒത്തുതസ്പീരപ്പെനാകേനാത്ത  സനാഹചരദത്തബല്  വകുപ്പുമന്ത്രബയനട  അദദക്ഷതയബല്

കയനാഗലാം കചരുകേയലാം കേരനാര വദവസകേള് ലലാംഘബച മനാകനജ് നമന്റെബനന്റെ പ്രവൃത്തബ

നസ്പീതബയക്തമനലനക്ക്  വബലയബരുത്തുകേയലാം  മനാകനജബലാംഗക്ക്  ഡയറക്ടരകക്ക്  കേനാരണലാം

കേനാണബകല്  കനനാടസ്പീസക്ക്  നല്കുകേയലാം  നചയബട്ടുണക്ക്.  പബരബച്ചുവബട  ജസ്പീവനകനാനര

കജനാലബയബല്  തബരബനകേ  പ്രകവശബപ്പെബകണനമനക്ക്  മനാകനജ് നമന്റെബനന
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അറബയബക്കുകേയലാം  കഹകകനാടതബ  മുമ്പനാനകേ  കകേസക്ക്  പരബഗണബക്കുന

സനാഹചരദത്തബല്  മനാകനജ് നമന്റെബനന്റെ  തസ്പീരുമനാനലാം  അറബയബകണനമനലാം

നബരകദ്ദേശബചബട്ടുണക്ക്.  പ്രശപരബഹനാരത്തബനക്ക്  സരകനാര  നടത്തുന

അനുരഞ്ജനശമങ്ങള്കക്ക്   സഹകേരബകനാത്തപക്ഷലാം  മനാകനജ് നമന്റെബനനതബനര

നബയമനടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്. 

(8) നതനാഴബലനാളബകേളുനട ആനുകൂലദങ്ങള്

ശസ്പീ  .    നകേ  .    എലാം  .    ഷനാജബ:  കേണ്ണൂര  ജബലയബനല  അഗ്രസ്പീനകകേനാ  കഫെബര

കഫെനാമബനല നതനാഴബലനാളബകേളുനട പ്രശങ്ങള് പരബഹരബക്കുനതബനുലാം ആനുകൂലദങ്ങള്

പുന:സനാപബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

നതനാഴബലലാം  എകക്സൈസലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    റബ  .    പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന  ):

അഗ്രസ്പീനകകേനാ  കഫെബര  കഫെനാലാം  കപ്രവറക്ക്  ലബമബറഡക്ക്  എന  സനാപനലാം

ഭനാഗസ്പീകേമനായബ  കല  ഓഫെക്ക്  നചയ്യുനതുമനായബ  ബന്ധനപ്പെടക്ക്  നതനാഴബലനാളബകേള്

സലാംയക്തമനായബ നല്കേബയ പരനാതബയനട അടബസനാനത്തബല് കേണ്ണൂര ജബലനാ കലബര

ഓഫെസ്പീസര  ഒത്തുതസ്പീരപ്പെക്ക്  ചരചകേള്  നടത്തബനയങ്കേബലലാം  പ്രശപരബഹനാരലാം

സനാധദമനായബല.   ജസ്പീവനകനാരകക്ക് നല്കേനാനുള്ള കവതന കുടബശബകേ 15-02-2020-

നകേലാം  നല്കേണനമന  കേണ്ണൂര  ജബലനാ  കലബര  ഓഫെസ്പീസറനട  നബരകദ്ദേശലാം
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മനാകനജനമന്റെക്ക്   അലാംഗസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.    കുടബശബകേ  വബതരണത്തബനുകശഷലാം

ഇരുകേക്ഷബകേനളയലാം  ചരചയക്ക്  വബളബക്കുനതബനുലാം  നതനാഴബലനാളബകേളുനടയലാം

മനാകനജനമന്റെബനന്റെയലാം  തനാല്പരദങ്ങള്  സലാംരക്ഷബക്കുന  വബധത്തബലള്ള

ഇടനപടലകേള് നടത്തുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്. 

(9) ഇ  .  എസക്ക്  .  ഐ  .   ആശുപതബ

ശസ്പീ  .    നകേ  .    വബ  .    വബജയദനാസക്ക്:  പറളബ  ഇ.എസക്ക്.ഐ.  ആശുപതബ

അടച്ചുപൂടനാനുള്ള നസ്പീകലാം ഉകപക്ഷബകണലാം. 

നതനാഴബലലാം  എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    റബ  .    പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന):   പറളബ

ഇ.എസക്ക്.ഐ.  ഡബനസനസറബ  പനാലകനാടക്ക്  ഇ.എസക്ക്.ഐ.  ഡബനസനസറബയബല്

ലയബപ്പെബക്കുനതബനുള്ള ശബപനാരശ ഇനഷസറനസക്ക് നമഡബകല് സരവ്വസ്പീസസക്ക് വകുപ്പെക്ക്

ഡയറക്ടര സരകനാരബനക്ക്  സമരപ്പെബചബട്ടുണക്ക്.  മബകേച കസവനലാം ലഭദമനാക്കുകേനയന

ലക്ഷദകത്തനാനടയനാണക്ക്  ലയനലാം  ശബപനാരശ  നചയബട്ടുള്ളനതങ്കേബലലാം  റസ്പീജബയണല്

കബനാരഡക്ക്  മസ്പീറബലാംഗബനല  ചരചയനട  അടബസനാനത്തബല്  മനാതകമ

അന്തബമതസ്പീരുമനാനലാം കകേനകനാള്ളുകേയള.  

(10)  അദദനാപകേ നബയമനങ്ങളബനല സലാംവരണലാം

നപ്രനാഫെ  .    ആബബദക്ക് ഹുകസന തങ്ങള്:  കേനാലബകറക്ക് യൂണബകവഴബറബയബനല
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അദദനാപകേ  നബയമനങ്ങളബല്  സലാംവരണതതസലാം  പനാലബക്കുനതബനുലാം  യ.ജബ.സബ.

നയലാം  നടപ്പെനാകബ  വബജനാപനലാം  പുറനപ്പെടുവബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം. 

ഉനതവബദദനാഭദനാസവലാം  നക്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫുലാം  ഹജക്ക്

തസ്പീരതനാടനവലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (  കഡനാ  .    നകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്  ): കേനാലബകറക്ക്

യൂണബകവഴബറബയനട  അദദനാപകേ  നബയമനങ്ങളബല്  നകേ.എസക്ക്.  ആന്റെക്ക്

എസക്ക്.എസക്ക്.ആര.  പ്രകേനാരമുള്ള  നറനാകടഷന  പനാലബച്ചുനകേനാണ്ടുലാം  എലനാ

ഡബപ്പെനാരട്ടുനമന്റുകേനളയലാം  ഒരു  യൂണബറനായബ  കേണകനാകബയമനാണക്ക്  സലാംവരണലാം

പനാലബക്കുനതക്ക്.  പ്രസ്തുത ചടലാം  14  മുതല്  17  വനര നബഷ്കരഷബചബട്ടുള്ള സലാംവരണ

നടപടബക്രമങ്ങള്  പൂരണ്ണമനായലാം  പനാലബച്ചുനകേനാണനാണക്ക്  അദദനാപകേ  നബയമനലാം

നടത്തുനതക്ക്.  എലനാ  സലാംവരണതതസങ്ങളുലാം  പനാലബച്ചുനകേനാണക്ക്  നബയമനലാം

നടത്തുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്. 

IV കമശപ്പുറത്തുവച കേടലനാസകേള്

കേനാരദവബവരപ്പെടബകേയബനല മൂനനാമനത്ത ഇനലാം അനുസരബച്ചുള്ള കേടലനാസകേള്

കമശപ്പുറത്തുവച്ചു. 
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V റബകപ്പെനാരടക്ക്  സമരപ്പെണലാം

വനദജസ്പീവബ  ആവനാസ  കകേന്ദ്രങ്ങളുനട  സമഗ്രവബകേസനലാം  സലാംബന്ധബച

സബക്ക് ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബ X-നന്റെ പ്രകതദകേ റബകപ്പെനാരടക്ക് സമരപ്പെബകനപ്പെട്ടു.

VI ഗവരണ്ണറനട  പ്രസലാംഗത്തബനക്ക്  നനബകരഖനപ്പെടുത്തുന  
പ്രകമയനത്തക്കുറബച്ചുള്ള ചരച:

ശസ്പീ  .    കജനാണ്  നഫെരണനാണസക്ക്:  നനബപ്രകമയനത്ത  അനുകൂലബക്കുന.

എല്.ഡബ.എഫെക്ക്.  സരകനാരബനന്റെ  നനാളബതുവനരയള്ള  കനടങ്ങളുലാം  ഭനാവബ

കേനാഴ്ചപ്പെനാടുകേളുമനാണക്ക്  നയപ്രഖദനാപന പ്രസലാംഗത്തബലൂനട അവതരബപ്പെബചബരബക്കുനതക്ക്.

സമൂഹത്തബനല മുഴുവന ജനവബഭനാഗങ്ങളുനടയലാം പ്രശങ്ങകളനാടക്ക് പ്രതബബദതകയനാനട

ഇടനപടനാനുലാം  ദുരബല  ജനവബഭനാഗങ്ങളുനട  സനാമൂഹദ  സരക്ഷയക്ക്  മുനഗണന

നല്കേനാനുലാം  അടബസനാനസസ്ക്കൗകേരദ  വബകേസനത്തബനക്ക്  ഉസ്ക്കൗനല്  നല്കേനാനുലാം

നബകക്ഷപസസ്ക്കൗഹൃദ  സലാംസനാനമനാകബ  മനാറനാനുലാം  സരകനാരബനക്ക്  സനാധബച്ചുനവനതക്ക്

സസനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  ക്രമസമനാധനാനവലാം മതനബരകപക്ഷതയലാം ഉറപ്പുവരുത്തനാനുള്ള

സരകനാരബനന്റെ  ശമങ്ങള്നകതബനര  ആകരനാപണമുനയബക്കുന  പ്രതബപക്ഷ

സമസ്പീപനലാം ദസ്ക്കൗരഭനാഗദകേരമനാണക്ക്.  നപനാതുജനങ്ങളുനട പ്രശങ്ങകളനാടക്ക് പുറലാംതബരബഞക്ക്

നബല്ക്കുന  ഉകദദനാഗസസമസ്പീപനത്തബല്  മനാറലാം  വരുത്തനാനുള്ള  സരകനാര
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തസ്പീരുമനാനലാം സസനാഗതനാരഹമനാണക്ക്. 

ശസ്പീമതബ ഷനാനബകമനാള് ഉസനാന: നനബപ്രകമയനത്ത എതബരക്കുന.   പസ്ക്കൗരതസ

കഭദഗതബ  നബയമലാം  പബനവലബകണനമനനാവശദനപ്പെടക്ക്  പ്രകമയലാം  പനാസ്സനാകബയ

നബയമസഭയനട  അധബകേനാരനത്തയലാം  അന്തസ്സബകനയലാം  കചനാദദലാം  നചയ്യുന

ഗവരണ്ണറനട  നബലപനാടക്ക്  അപലപനസ്പീയമനാണക്ക്.  സസ്പീസരക്ഷയനായബ   യനാനതനാരു

പദതബയലാം  നയപ്രഖദനാപന  പ്രസലാംഗത്തബല്  ഉള്നപ്പെടുത്തനാത്തതക്ക്

നബരനാശനാജനകേമനാണക്ക്.  കപനാകക്സൈനാ  കകേസ്സുകേളുനട  ക്രമനാതസ്പീതമനായ  വളരചയലാം

സസ്പീകേള്നകതബനരയള്ള  കസബര  ആക്രമണങ്ങള്  തടയനതബനക്ക്  അനുവദബച

ഫെണക്ക്  ഫെലപ്രദമനായബ  വബനബകയനാഗബകനാന  സനാധബകനാത്തതുലാം  സരകനാരബനന്റെ

കേഴബവകകേടനാണക്ക്.  തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങളുനട  ഫെണക്ക്  നവടബക്കുറച

നടപടബയബല്നബനക്ക്  പബന്മേനാറണലാം.  പ്രളയനാനന്തര  പുനരനബരമ്മേനാണത്തബനക്ക്

ബഡ്ജറബല്  വകേയബരുത്തബയ  തുകേ  നചലവഴബകനാനുലാം  സനാമൂഹദസരക്ഷനാ

പദതബകേള് നടപ്പെനാകനാനുലാം സനാധബകനാത്തതക്ക് പ്രതബകഷധനാരഹമനാണക്ക്.

ശസ്പീ  .   ഇ  .   നകേ  .   വബജയന: നനബപ്രകമയനത്ത അനുകൂലബക്കുന. പ്രളയനാനന്തര

പുനരനബരമ്മേനാണത്തബനനായബ അരഹമനായ ധനസഹനായലാം അനുവദബകനാത്ത കകേന്ദ്ര

സരകനാര  സമസ്പീപനലാം  അലാംഗസ്പീകേരബകനാന  കേഴബയബല.  നപനാതുവബദദനാഭദനാസ-
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ആകരനാഗദ  കമഖലകേളുനട  ഉനമനത്തബനനായബ  വബവബധ  പദതബകേള്

നടപ്പെബലനാകബയതക്ക്  ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.  കൃഷബപനാഠശനാലയലാം കഗനാസമൃദബ,  ശുചബതസ

നഗരലാം,  വബശപ്പുരഹബത  കകേരളലാം,  ഇ-കറഷന  കേനാരഡക്ക്  തുടങ്ങബയ  പദതബകേളുലാം

വരുലാംവരഷങ്ങളബല് നടപ്പെനാക്കുനമന പ്രഖദനാപനങ്ങള് സസനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.

ശസ്പീ  .    ബബ  .    ഡബ  .    കദവസ്സബ:  നനബപ്രകമയനത്ത അനുകൂലബക്കുന.  സസ്പീകേള്ക്കുലാം

കുടബകേള്ക്കുമനായബ  പ്രകതദകേ  വകുപ്പെക്ക്,  കപനാലസ്പീസബല്  പ്രകതദകേ  വനബതനാ

ബറനാലബയന,  കുടുലാംബശസ്പീ  യൂണബറ്റുകേളുനട  രൂപസ്പീകേരണലാം,  തകദ്ദേശഭരണ

സനാപനങ്ങളബല്  സസ്പീകേള്കക്ക്  50  ശതമനാനലാം  സലാംവരണലാം  എനബവ  സസ്പീ

സരക്ഷയമനായബ  ബന്ധനപ്പെടക്ക്  ഇടതുപക്ഷ  ജനനാധബപതദ  മുനണബ  സരകനാര

സസസ്പീകേരബച  നടപടബകേളുനട  കനരകനാഴ്ചകേളനാണക്ക്.  കഗനാതവരഗ്ഗകനാരുനട

വലാംശസ്പീയഭക്ഷണ സലാംസനാരലാം സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം കപനാഷകേനാഹനാര സരക്ഷ ഉറപ്പു

വരുത്തുനതബനുലാം പ്രകതദകേ പദതബ രൂപസ്പീകേരബച നടപടബ   അഭബനനനനാരഹമനാണക്ക്.

പ്രഖദനാപബച പദതബകേള് ഭൂരബഭനാഗവലാം നടപ്പെനാകനാന സരകനാരബനക്ക് കേഴബഞബട്ടുണക്ക്.

കകേരളകത്തനാടുള്ള  കകേന്ദ്ര  അവഗണനയ്നകതബനര  നബശബ്ദത  പനാലബക്കുന

സമസ്പീപനത്തബല്നബനലാം പ്രതബപക്ഷലാം പബന്മേനാറണലാം.

ശസ്പീ  .    പബ  .    നജ  .    കജനാസഫെക്ക്:  നനബപ്രകമയനത്ത എതബരക്കുന.  കഹസസ്പീഡക്ക്
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നറയബല്  കകേനാറബകഡനാര  പദതബ  അഞ്ചു  വരഷലാം  നകേനാണക്ക്   നടപ്പെനാക്കുനമന

യനാഥനാരതദകബനാധമബലനാത്ത  പ്രഖദനാപനലാം സരകനാര പബനവലബകണലാം.  കകേന്ദ്ര

സരകനാരബല് സമ്മേരദ്ദേലാം നചലത്തബ പദതബകേള് നടപ്പെനാകനാന ശമബകണലാം.  

ശസ്പീ  .    നകേ  .    യ  .    ജനസ്പീഷക്ക്  കുമനാര: നനബപ്രകമയനത്ത  അനുകൂലബക്കുന.

സലാംസനാന  തനാല്പരദത്തബനനതബരനായ  നബലപനാടുകേളനാണക്ക്  കകേന്ദ്ര  സരകനാര

സസസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്.

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രനാജകഗനാപനാല്:  ഗവരണ്ണനറ നബയമസഭയ്ക്കുള്ളബല് തടഞ നടപടബ

ലജനാകേരമനാണക്ക്.  പസ്ക്കൗരതസ  കഭദഗതബ  നബയമനത്ത  എതബരക്കുനതക്ക്  ശരബയനായ

നടപടബയല.  പനാരടബ  തനാല്പരദത്തബനക്ക്  മനാതലാം  മുനഗണന നകേനാടുക്കുന സരകനാര

നബലപനാടക്ക് തബരുത്തണലാം.

ചസ്പീഫെക്ക്  വബപ്പെക്ക്  (ശസ്പീ  .    നകേ  .    രനാജന  ):  നനബപ്രകമയനത്ത  അനുകൂലബക്കുന.

സസകേനാരദവത്കേരണത്തബനന്റെ  പനാതയബകലയക്ക്  രനാജദനത്ത  നകേനാണ്ടുകപനാകേനാനുള്ള

ശമമനാണക്ക് കകേന്ദ്രസരകനാര നടത്തുനതക്ക്.  ജനകേസ്പീയ ആകരനാഗദ പദതബകേളബലൂനട

പകേരചവദനാധബകേള് കനരബടുനതബനുലാം സനാമൂഹദകക്ഷമ നപനഷനുകേള് മുടങ്ങനാനത

വബതരണലാം  നചയ്യുനതബനുലാം  എലനാവരക്കുലാം  കറഷന  കേനാരഡക്ക്  എന  പദതബ

നടപ്പെനാക്കുനതബനുലാം  ഒനര  ലക്ഷലാം  കപരകക്ക്  പടയലാം  നല്കുനതബനുലാം   നടപടബ
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സസസ്പീകേരബചതബലൂനട  ദുരബല  ജനവബഭനാഗങ്ങകളനാടക്ക്  സരകനാര  കേനാണബക്കുന

വബകധയതസമനാണക്ക് നവളബവനാകുനതക്ക്.  പസ്ക്കൗരതസ കഭദഗതബ നബയമത്തബനനതബനരയള്ള

പ്രതബപക്ഷ  നബലപനാടക്ക്  കേനാപടദമനാണക്ക്.   ജകനനാപകേനാരപ്രദമനായ  നടപടബകേളനാണക്ക്

നയപ്രഖദനാപന പ്രസലാംഗത്തബലടനസ്പീളലാം കേനാണനാന കേഴബയനതക്ക്. 

കഡനാ  .    എലാം  .    നകേ  .    മുനസ്പീര:  നനബപ്രകമയനത്ത  എതബരക്കുന.  കകേരളത്തബല്

ക്രമസമനാധനാനനബല  തകേരനബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  അഴബമതബക്കുലാം

സസജനപക്ഷപനാതത്തബനുമനാണക്ക്  സരകനാര  മുനഗണന  നല്കുനതക്ക്.

പ്രഖദനാപനങ്ങള്  പ്രനാവരത്തബകേമനാക്കുനതബല്  സരകനാര  തബകേഞ

പരനാജയമനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    രനാജ  എബഹനാലാം:  നനബപ്രകമയനത്ത  അനുകൂലബക്കുന.  നസമബ

കഹസസ്പീഡക്ക്  നറയബല് കകേനാറബകഡനാര  പദതബ  അടകമുള്ള ജനകക്ഷമ-വബകേസന

പ്രവരത്തനങ്ങനള എതബരക്കുന സമസ്പീപനലാം പ്രതബപക്ഷലാം അവസനാനബപ്പെബകണലാം.

കകേരള  ബനാങ്കേബനന്റെ  രൂപസ്പീകേരണലാം  സസനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  വബകനനാദസഞനാരലാം,

പരബസബതബ തുടങ്ങബയ കമഖലകേളബല് കകേവരബച കനടങ്ങള് പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.

ആകരനാഗദ  കമഖലയബല്  സമനാനതകേളബലനാത്ത  വബകേസന  പ്രവരത്തനങ്ങള്

നടപ്പെബലനാകനാന സരകനാരബനക്ക്  സനാധബച്ചു.  സമസകമഖലകേളബലലാം  മനാതൃകേനാപരമനായ
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വബകേസന  പ്രവരത്തനങ്ങളനാണക്ക്  സരകനാര  നടത്തുനതക്ക്.  നബകതദനാപകയനാഗ

സനാധനങ്ങളുനട  വബലകയറലാം  തടയനാനുലാം  സമയബന്ധബതമനായബ  കറഷന

കേനാരഡുകേള് വബതരണലാം നചയ്യനാനുലാം സനാധബചതക്ക് സസനാഗതനാരഹമനാണക്ക്. 

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  നചനബത്തല):  നനബപ്രകമയനത്ത

എതബരക്കുന.  അഴബമതബയലാം  സസജനപക്ഷപനാതവലാം  നകേടുകേനാരദസതയലാം

മുഖമുദ്രയനാകബയ  സരകനാരബനക്ക്  വനകേബട  പദതബകേനളനാനലാം  ആരലാംഭബകനാന

കേഴബഞബടബല.   കേഴബഞ  ബഡ്ജറബല്  വകേയബരുത്തബയ  തുകേ  പൂരണ്ണമനായലാം

നചലവനാകനാകനനാ  ഓഖബ  ദുരന്തത്തബല്നപ്പെടവരക്കുലാം  മത്സദനത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കുലാം

നല്കേബയ വനാഗനാനങ്ങള് നടപ്പെബലനാകനാകനനാ സനാധബചബടബല.   തസ്പീരകദശ പനാകകജക്ക്

ഉള്നപ്പെനട പ്രഖദനാപബച പദതബകേള് യനാഥനാരതദമനാകനാന യനാനതനാരു നടപടബയലാം

സസസ്പീകേരബചബടബല.  കലനാകേബനാങ്കേബല്നബനലാം  ലഭദമനായ തുകേ വകേമനാറബ  നചലവഴബച

നടപടബ  സരകനാരബനന്റെ നകേടുകേനാരദസതയനാണക്ക് വദക്തമനാക്കുനതക്ക്.   ധനകേനാരദ

മനാകനജക്ക് നമന്റെബനല  പബടബപ്പുകകേടുലാം  ധൂരത്തുമനാണക്ക്   സലാംസനാനനത്ത  ഗുരുതരമനായ

സനാമ്പത്തബകേ  പ്രതബസന്ധബകക്ക്  കേനാരണലാം.  പബ.എസക്ക്.സബ.-നയ

കനനാക്കുകേത്തബയനാകബനകനാണക്ക് പബനവനാതബല് നബയമനങ്ങളുലാം ബന്ധുനബയമനങ്ങളുലാം

നടത്തനാനനാണക്ക്   സരകനാര  മുനതൂകലാം  നല്കുനതക്ക്.  സസ്പീ  സരക്ഷ  ഉള്നപ്പെനട
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സലാംസനാനനത്ത  ക്രമസമനാധനാനനബല  ഉറപ്പെനാക്കുനതബല്   സരകനാര

പൂരണ്ണപരനാജയമനാണക്ക്.  

മുഖദമന്ത്രബ (ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന):   കകേരള പുനരനബരമ്മേനാണ പദതബ

ലക്ഷദലാംവചനാണക്ക് ദുരബതനാശസനാസ നബധബയബല് ലഭബചബട്ടുള്ള തുകേ നചലവഴബക്കുനതക്ക്.

ക്രമനാനുഗതമനായബ  മനാതകമ  പുനരനബരമ്മേനാണ  പ്രവരത്തനങ്ങള്

പൂരത്തബയനാകുകേയള.  ഗ്രനാമസ്പീണ  കറനാഡുകേളുനട  പുനരുദനാരണത്തബനനായബ   961

കകേനാടബ  രൂപ വകേയബരുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  കലഫെക്ക് പദതബയബലള്നപ്പെടുത്തബ നബരവധബ

വസ്പീടുകേളുനട നബരമ്മേനാണലാം പൂരത്തസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്. നബരവധബ പദതബകേള്കക്ക് കേബഫ്ബബ

വഴബ  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  നകേനാചബ  നപകട്രനാ  നകേമബകല്  പനാരകബനക്ക്

സലലാം  ഏനറടുക്കുനതബനനായബ  977.47  കകേനാടബ  രൂപയലാം  കദശസ്പീയ  പനാതനാ

വബകേസനത്തബനക്ക്  ആദദ  ഗഡുവനായബ  5374  കകേനാടബ  രൂപയലാം  നല്കേബകഴബഞ്ഞു.

കകേരള  നബരമ്മേബതബ  എന  കപരബല്  എലനാ  ജബലകേളബലലാം  വബകേസന

കബനാധവല്കരണ  പരബപനാടബ  സലാംഘടബപ്പെബകനാന  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണക്ക്.  ഒനനാലാം

കലനാകേ  കകേരളസഭയബനല  സലാംസനാന  വബകേസനവമനായബ  ബന്ധനപ്പെട  ഭൂരബഭനാഗലാം

നബരകദ്ദേശങ്ങളുലാം നടപ്പെനാകബയബട്ടുണക്ക്. രണനാലാം കലനാകേ കകേരളസഭയബല് ഉയരനവന

നബരകദ്ദേശങ്ങള് പരബകശനാധബചക്ക്  ആവശദമനായ നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.
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പ്രവനാസബകേളുനട പ്രശങ്ങള് പരബഹരബക്കുനതബനക്ക് സരകനാര ശക്തമനായ ഇടനപടല്

നടത്തുനണക്ക്.  കലനാകേ  കകേരളസഭകയനാടുള്ള  പ്രതബപക്ഷനബലപനാടക്ക്

പുനനഃപരബകശനാധബകണലാം.  കതനാടപ്പെള്ളബ  സബല്കവയനട  വസ്പീതബ  വരദബപ്പെബക്കുന

നടപടബ  സമയബന്ധബതമനായബ  പൂരത്തബയനാക്കുനതനാണക്ക്.  നസമബ  നനഹ  സസ്പീഡക്ക്

നറയബല്  കകേനാറബകഡനാര  നടപ്പെനാക്കുനതബനക്ക്  കകേന്ദ്ര  നറയബല്കവ  മന്ത്രനാലയലാം

തതസത്തബല് അലാംഗസ്പീകേനാരലാം നല്കുകേയലാം ഭൂമബ ഏനറടുകലബനുള്ള ആകേനാശ സരകവ്വ

പൂരത്തബയനാക്കുകേയലാം  നചയബട്ടുണക്ക്.  കകേരളനത്ത  ഇന്തദയബനല  മബകേച  നബകക്ഷപ

സസ്ക്കൗഹൃദ  സലാംസനാനങ്ങളബനലനാനനായബ  മനാറ്റുനതബനക്ക്  ഒകടനറ  പദതബകേള്

പ്രഖദനാപബചബട്ടുണക്ക്.  10  കകേനാടബ  രൂപ  വനര  മൂലധനനബകക്ഷപമുള്ള

വദവസനായങ്ങള്കക്ക്  ആദദനത്ത  മൂനക്ക്  വരഷകത്തയക്ക്  വദവസകേള്

ലഘൂകേരബക്കുകേയലാം  സബലാംഗബള്  വബനകഡനാ  കബയറനസക്ക്  യനാഥനാരതദമനാക്കുകേയലാം

നചയ.  കനനാക്കുകൂലബ  പൂരണ്ണമനായലാം  നബരത്തലനാകനാന  സനാധബച്ചു.

നകേ.എസക്ക്.ഐ.ഡബ.സബ. നല്കുന വനായ്പ 100 കകേനാടബ രൂപയനായബ വരദബപ്പെബകനാന

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണക്ക്.  പചകറബ,  പഴവരഗ്ഗങ്ങള്,  ധനാനദങ്ങള്  എനബവയനട

ഉല്പ്പെനാദനലാം വരദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം നപനാതുജന പങ്കേനാളബത്തകത്തനാനട തകദ്ദേശഭരണ

സനാപനങ്ങള്വഴബ പ്രതബവരഷലാം  1  കകേനാടബ നനതകേള് വബതരണലാം നചയ്യുനതബനുലാം
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നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.  പനാല്,  മുട,  മനാലാംസലാം  എനബവയനട

ഉല്പ്പെനാദനത്തബല്  സസയലാംപരദനാപ്തത  കകേവരബക്കുനതബനുലാം    കേബണറകേളുലാം

കുളങ്ങളുലാം  നദബകേളുലാം  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനക്ക്  മഴനപ്പെനാലബമ  പദതബ

നടപ്പെബലനാക്കുനതബനുലാം  മഴനവള്ള  സലാംഭരണ  പദതബ  വബപുലസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം

നടപടബയണനാകുലാം.  പ്രകൃതബദുരന്തങ്ങള് കനരബടുനതബനക്ക്  യവനാകനള ഉള്നപ്പെടുത്തബ

സനദകസവന  വബഭനാഗലാം  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  മനണ്ണനാലബപ്പെക്ക്  തടയനതബനക്ക്

വനാടരനഷഡക്ക്  മനാകനജക്ക് നമന്റെക്ക്  നടപ്പെബലനാക്കുനതബനുലാം  മുനകേനയ്യടുക്കുലാം.  പസ്ക്കൗരതസ

കഭദഗതബ  നബയമത്തബനനതബനര  അഖബകലന്തദനാടബസനാനത്തബല്  പ്രതബകഷധലാം

ശക്തബനപ്പെടുത്തുനതബനനായബ  വദതദസ  നബലപനാടക്ക്  സസസ്പീകേരബക്കുന

സലാംസനാനങ്ങളബനല  മുഖദമന്ത്രബമനാരകക്ക്  കേത്തയചബട്ടുണക്ക്.

ഭരണഘടന  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനനായബ  സനാമൂഹബകേ-സനാലാംസനാരബകേ

പ്രവരത്തകേരുള്നപ്പെനടയള്ളവനര  ഉള്നകനാള്ളബച്ചുനകേനാണക്ക്  സലാംസനാനതലത്തബല്

ഒരു  സഭ  രൂപസ്പീകേരബകണനമന  അഭബപ്രനായലാം  സസനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.

പ്രകേടനപതബകേയബല്  പറഞബട്ടുള്ള  പരബപനാടബകേളുള്നപ്പെനട  ഒകടനറ  വബകേസന

പദതബകേള് സമയബന്ധബതമനായബ പൂരത്തസ്പീകേരബകനാന പ്രകതദകേലാം ശദബചബട്ടുണക്ക്.

നഗയബല് കപപ്പെക്ക് കലനുമനായബ ബന്ധനപ്പെട പ്രവൃത്തബകേള് പുകരനാഗമബക്കുകേയനാണക്ക്.
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കദശസ്പീയ  ജലപനാത  ഈ  വരഷലാംതനന  പൂരത്തബയനാകനാനനാണക്ക്  ലക്ഷദമബടുനതക്ക്.

സസബര  വബകേസന  ലക്ഷദ  സൂചബകേയബല്  കകേരളലാം  ഒനനാലാം

സനാനത്തനാനണനള്ളതക്ക് അഭബമനാനനാരഹമനാണക്ക്.  സസന്തമനായബ ഭൂമബയബലനാത്ത  ഒരു

ലക്ഷത്തബലധബകേലാം  കപരകക്ക്  പടയലാം  നല്കുനതബനുലാം  അനദനാധസ്പീനനപ്പെട  ഭൂമബ

തബരബച്ചുപബടബക്കുനതബനുലാം  വബകേസനനാവശദങ്ങള്കക്ക്  ഭൂമബ  ഏനറടുക്കുനതബനുളള

കേനാലതനാമസലാം ഒഴബവനാക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചു.  പുതുതനായബ ആറക്ക് റവനക്യൂ

ഡബവബഷനുകേള്    ആരലാംഭബക്കുകേയലാം   നഎ.ടബ.  പനാരക്കുകേളബല്    അടബസനാന

സസ്ക്കൗകേരദലാം  ഏരനപ്പെടുത്തുകേയലാം  ബകയനാനടകകനാളജബ  അധബഷബത

വദവസനായങ്ങള്കനാവശദമനായ  അടബസനാന  സസ്ക്കൗകേരദങ്ങള്  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയലാം

കവകറനാളജബ ഇനസ്റ്റേബറക്യൂടക്ക് സനാപബക്കുകേയലാം  26  കമഖലകേളബല് മബനബമലാം കവജസക്ക്

പുതുകബ  നബശ്ചയബക്കുകേയലാം  നചയ.  കപനാലസ്പീസബല്  ആദബവനാസബകേള്കനായബ

പ്രകതദകേ  ബനാചക്ക്  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  വനബതനാ  ബറനാലബയന  സനാപബക്കുകേയലാം

ഓഖബ  ദുരന്ത  പശ്ചനാത്തലത്തബല്  മത്സദനത്തനാഴബലനാളബ  കുടുലാംബങ്ങളബനല  200

കപരകക്ക് തസ്പീരകദശ കമഖലയബല് കജനാലബ നല്കുകേയലാം ഫെയര സരവ്വസ്പീസബല്  100

ഫെയര വമണ് തസബകേകേള് സൃഷബക്കുകേയലാം കക്ഷമ നപനഷനുകേള് വരദബപ്പെബചക്ക്

മുടകലാം  കൂടനാനത  നല്കുകേയലാം  നനസബര  തടബപ്പെബനനതബനര  കേരശന  നടപടബ
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സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  നചയബട്ടുണക്ക്.  കകേന്ദ്ര  സരകനാരബനന്റെ  അവഗണനയബടയബലലാം

പ്രകൃതബ  ദുരന്തങ്ങള്  മുതല്  പകേരചവദനാധബ  വനര  നബശ്ചയദനാരഢദകത്തനാനട

മറബകേടനക്ക്  കലനാകേത്തബനന്റെ  ആദരലാം  പബടബച്ചുപറനാന  കകേരളത്തബനക്ക്

സനാധബച്ചുനവനള്ളതക്ക് ശകദയമനാണക്ക്. 

ശസ്പീ. നകേ. സബ. കജനാസഫെക്ക് അവതരബപ്പെബച 1, 2 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള്

38-നനതബനര 76 കവനാട്ടുകേകളനാനടയലാം മറക്ക് കഭദഗതബകേളുലാം  സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

ശസ്പീ.  എസക്ക്.  ശരമ്മേ  അവതരബപ്പെബച  നനബപ്രകമയലാം  40-നനതബനര  76

കവനാട്ടുകേകളനാനട  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.  

സഭ കവകുകനരലാം 3.54-നക്ക് പബരബഞ്ഞു. 


